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2

هشتگـــــــ  h.)درمراحلفشردهسازیکروموزومساختارنوکلئوزوموجوددارد)مرحۀاولجاییاستکهنوکلئوزومتشکیلشدهاست

h.درهرفامینکیکمولکولدناوجوددارد،بنابرایناگرفامتنتنهاشاملیکمولکولدناباشدآنفامتنراغیرمضاعفمیگوییم

ترکیبها    

ترکیب با فصل 4 دوازدهم :درصورتــیکــهدرفامینکهــایخواهــریکراســینگاوررخدهــددرایــنحالــتفامینکهــایخواهــریممکــناســت
ازنظــرژنــیبــایکدیگــرکامــاًلیکســاننباشــند.

ترکیب با فصل 1 دوازدهم:بــهعلــتایــنکــههماننــدســازیدنــابــهروشنیمــهحفاظتــیانجــاممیشــود،بنابرایــندریــکفامتــنمضاعــفشــده
درهــرفامینــکیــکمولکــولدنــاوجــودداردکــهداراییــکرشــتۀقدیمــیویــکرشــتۀجدیــداســت.قرارگیریجفــتبازهــابــاآرایــشمخصــوصدر
کنــارهــمباعــثمیشــودقطــرمولکــولدنــادرسراســرآنیکســانباشــد.چــوندرهــرصــورتیــکبــازتکحلقــهایدرمقابــلیــکبــازدوحلقــهای

قــرارمیگیــرد.ثابــتمانــدنقطــردنــاباعــثپایــداریاطالعــاتآنشــدهودرفشــردهشــدنبهتــرفامتنهــامؤثــراســت.

یاختههایپیکریانسان،دوالد)دیپلوئید(هستند  

 کاریوتیـپ: بـرایتعییـنتعـدادکروموزومهاوتشـخیصبعضـیازناهنجاریهایکروموزومـی،کاریوتیپتهیهمیشـود.کاریوتیپتصویـریازکروموزومها
محلقرارگیریسانترومرها،مرتبوشمارهگذاریشدهاست. 4 محتوایژنیو 3 شکل 2 اندازه 1 باحداکثرفشردگیاستکهبراساس

ترکیبها    

 ترکیب با فصل 4 دوازدهم: بــرایتشــخیصناهنجاریهــایبــزرگیــاهمــانجهشهــایفامتنــیازکاریوتیــپاســتفادهمیکننــد.جهشهــای
کوچــکفامتنــیماننــدجهــشحــذف،اضافــهوجانشــینیدرکاریوتیــپقابــلتشــخیصنیســتند.توجــهکنیــدکــهکاریوتیــپبــهکمــکمیکروســکوپ

نــوریتهیــهمیشــود.همچنیــنبدانیــدکــهجهــشبــزرگواژگونــینیــزبــاکاریوتیــپقابــلبررســیومشــاهدهنیســت.
ترکیب با فصل 1دوازدهم:دریاختــههــاییوکاریوتــیپیــشازهمانندســازیپیــچوتــابدنــابــازمیشــودوپروتئینهــایهمــراهآن)هیســتونهــا(

توســطآنزیمهایــیجــدامیشــودتــاهماننــدســازیبــهدرســتیانجــامشــود.

هشتگـــــــ  h.حداکثرفشردگیکروموزومهامربوطبهمرحلٔهمتافازمیباشد.پسبهترینمرحلهبرایتهیۀکاریوتیپمرحلٔهمتافازتقسیمهستهاست

موشکافی  
اگــر در تســتی بگوینــد تنهــا پروتئین هــای متصــل بــه دنــا در طــول دورۀ زندگــی آن هیســتون ها هســتند، آیــا ایــن جملــه صحیــح اســت؟ خیــر!توجــه �

کنیــدکــهآنزیمهــایدنــابســپارازوهلیــکازدرطــیهماننــدســازیبــهمولکــولدنــامتصــلمیشــوند.

ــن ــهای ــهب ــهخــوداســتک ــوزومشــبیهب ــککروم ــوزومدارایی ــههــرکروم ــپانســان،مشــاهدهمیشــودک ــابررســیکاریوتی ــا: ب ــوزوم همت  کروم
کروموزومهــاهمتــاگفتــهمیشــود.

ترکیبها    

ــاًل ــرازآنباشــد.مث ــاکمت ــدبیــشاز46عــددی ترکیب با فصل 2 و 4 دهم: تعــدادکروموزومهــادربعضــیازیاختههــایپیکــریانســانمیتوان
گویچههــایقرمــزفاقــدهســتهاندامــایاختههــایماهیچــٔهاســکلتیچندیــنهســتهدارنــد.

ــد.در ــدمیگوین ــد،دیپلوئی ــتهباش ــخهداش ــوزومدونس ــرکروم ــاازه ــریآنه ــایپیک ــهیاختهه ــیک ــهجانداران ــی: ب ــدد کروموزوم ــرریس ع  ب
ــن ــبیهاند.درای ــرش ــهیکدیگ ــهدوب ــهدوب ــودداردک ــوزوموج ــهکروم ــا،دومجموع ــتهیاختهه ــولدرهس ــورمعم ــهط ــدارانب ــنجان ــرای ــایپیک یاختهه
یاختههــا،یــکمجموعــهکرومــوزومازوالــدمــادریویــکمجموعــهازوالــدپــدریدریافــتشــدهاســت.ایــنیاختههــارابــانمــاد کلــی »2n«نشــانمیدهنــد.
 بــرریس نــوع کروموزوم هــا: درانســانوبعضــیجانــداران،کروموزومهایــیوجــودداردکــهدرتعییــنجنســیتفــردنقــشمســتقیمدارنــد.بــهایــن
ــههــمنباشــند.کروموزومهــایجنســی ــدشــبیهب ــهکروموزومهــایجنســیمیتوانن ــدک ــهمیشــود.توجــهکنی کروموزومهــا،کروموزومهــایجنســیگفت

درانســانبــانمادهــایXوYنشــاندادهمیشــوند.زنــاندوکرومــوزومXومــردانیــککرومــوزومXویــککرومــوزومYدارنــد.
 اجزاء کروموزوم 

 کروماتیــد )فامینــک(: هــرکرومــوزوممضاعــفشــدهازدوبخــششــبیهبــههــمبــهنــامفامینــک )کروماتیــد(تشــکیلشــدهاســت.بــهایــنکروموزومها،
کروموزومهــایمضاعــفشــدهمیگوینــد.بنابرایــنهــرکرومــوزوممضاعــفشــدهدارایدورشــتٔهکروماتینیفشــردهشــدهاســت.

ــن ــاًلیکســانهســتند.بنابرای ــهکام ــادومولکــولایجــادمیشــودک ــکمولکــولدن ــاانجــامهمانندســازیDNA،ازی ــری: ب ــای خواه  کروماتیده
ــهمیشــود. ــهآنهــاکروماتیدهــایخواهــریگفت ــلب ــندلی ــههمی ــهب ــدک ــوعژنهــایکســانان کروماتیدهــایهــردوازنظــرن

 سانترومر: کروماتیدهایخواهریدرمحلیبهنامسانترومربههممتصلمیشوند.



برای مرور و تورق رسیع، مجله های جت خوان را بخوان!
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نکاتتصاویر  

کروماتید

دوکروماتید کروموزوم

سانترومر

قبلازانجامتقسیمیاخته،کروماتینهاشروعبهفشردهشدنمیکنند.

بازوهــایکروموزومهــایمختلــفمیتواننــدازنظــرطــولبــا

یکدیگرمتفاوتباشند.

ازاتصــالدوکروماتیــددرمحــلســانترومربــهیکدیگــر،کرومــوزومدو

کروماتیدیتشکیلمیشود.

 تعداد کروموزوم 
ــد. ــیمیگوین ــدد کروموزوم ــهآنع ــهب ــدک ــوددارن ــریخ ــایپیک ــوزومدریاختهه ــیکروم ــدادمعین ــداران،تع ــهازجان ــی: هرگون ــدد کروموزوم  ع
ــبیه ــدارانش ــریبعضــیازجان ــایپیک ــادریاختهه ــدادکروموزومه ــناســتتع ــد.ممک ــرجنســیجاندارانان ــایغی ــانیاختهه ــری،هم ــایپیک یاختهه
ــداد ــت.تع ــاوتاس ــیارمتف ــابس ــایآنه ــیژنه ــوددارد،ول ــوزوموج ــون46کروم ــتزیت ــانودرخ ــریانس ــایپیک ــتهیاختهه ــاًلدرهس ــد،مث ــمباش ه

ــت. ــراس ــددمتغی ــشاز1000ع ــابی ــا(از2ت ــزباکتریه ــهج ــف)ب ــدارانمختل ــایجان کروموزومه

موشکافی  
تفــاوت یاخته هــای جنســی و غیرجنســی و همچنیــن فام تن هــای جنســی و غیرجنســی در چیســت؟ پیکــرهمــۀجانــدارانازیــکیــاتعــدادییاختــۀ �

غیــرجنســییــاپیکــریایجــادشدهاســت،درحالــیکــهیاختههــایجنســیتنهــادرجانــداراندارایتولیــدمثــلجنســیدیــدهمیشــوند.ایــنیاختههــاتوانایــی
انجــامفرآینــدلقــاحرادارنــدوبــهطــورمعمــولتعــدادکروموزومهــایآنهــانصــفتعــدادکروموزومهــاییــکیاختــۀپیکــریاســت.فــامتنهــایجنســیدرتعییــن
جنســیتنقــشمســتقیمدارنــدوممکــناســتغیــرهــمشــکلباشــند،درحالــیکــهفامتــنهــایغیــرجنســیبــهصــورتهمتــاهســتندومســتقیمًادرتعییــن

جنســیتموثــرنمــیباشــند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 1 دوازدهم: درپروکاریوتهــاکــهشــاملهمــٔهباکتریهــامیشــوند،مولکولهــایوراثتــیدرغشــامحصــورنشــدهوفامتــناصلــی
بــهصــورتیــکمولکــولدنــایحلقــویاســتکــهدرسیتوپالســمقــرارداردوبــهغشــایپالســمایییاختــهمتصــلاســت.درایــنجانــدارانهســتۀ

ســازمانیافتــهومشــخصوجــودنــدارد.

هشتگـــــــ  h.واردمیشوند،کاریوتیپتهیهکردG0نمیتوانازیاختههاییکهبهطوردائمبهمرحلٔه

h.بهطورمعمولدرانساندریاختههایدوالدیکمجموعهکروموزومیازوالدمادریویکمجموعٔهکروموزومیازوالدپدریدریافتشدهاست

h.عددهاپلوئیدیدرواقعهمانتعدادکروموزومهادرمجموعٔهکروموزومیمیباشد

h.مجموعۀانواعصفاتیکهرویهرکروموزوموجودداردتعیینکنندٔهمحتوایژنتیکییاختهاست

موشکافی  
تفــاوت مجموعــۀ کروموزومــی و عــدد کروموزومــی در چیســت؟ هــر ســری کروموزومــی یــک مجموعــۀ کروموزومــی نــام دارد کــه کروموزوم هــای آن  �

ــش می دهــد. ــی را نمای ــداد مجموعه هــای کروموزوم ــی تع ــه عــدد کروموزوم ــا هســتند. در حالی ک غیرهمت

نکاتتصاویر  

شمارهگذاریدرکاریوتیپتاکروموزومبیستودومادامهداردومعمواًل

کروموزومهایجنسیشمارهگذارینمیشوند.

تصویر و میباشد یک شمارۀ کروموزوم انسان، کروموزوم بلندترین

نشاندادهشدهنشاندهندۀکاریوتیپیکمرداست.

ممکناستهمۀکروموزومهایانسانبهصورتمشابهنباشند.مثالدر

.)XY(مردانکروموزومهایجنسیهماندازهنمیباشند

جفتکروموزومهایجنسیدرمردانبههنگامتقسیممیوزبایکدیگر

جفتمیشوند)تواناییایجادتتراددارند(.

درانسانکوچکترینکروموزوم،کروموزومشمارۀ21است.

درحالتیکهفشردگیفامتنبهحداکثرمیزانخودمیرسدطولهرفامتنازپنجمیکرومترکمترمیشود.

هرگاهدوکروموزوم23هماندازهبودند)XX(کاریوتیپمربوطبهزنواگرهماندازهنبودند)XY(کاریوتیپمربوطبهمرداست.

کروموزوم21وکروموزوم22تقریبًاهماندازههستند. 2 کروموزوم19ازکروموزوم20کوچکتراست. 1 دواستثنادرکاریوتیپکروموزومهاوجوددارد:
درجفتکروموزومهایجنسیمردان،کروموزومXازکروموزومYبزرگترمیباشد.


